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تحلیل الیوم از آینده نیروهای آمریکایی در عراق

ترامپ درهای جهنم را به روی 
سربازانش باز کرد

بعد از گذشــت ۱۷ ســال از آزادی عراق و 
سرنگونی نظام صدام و کشــته شدن ۴۰۰۰ 
سرباز و زخمی شدن ۳۳ هزار تن دیگر و هزینه 
کردن شش تریلیون دالر، آمریکا به خانه اول 
بازگشــته و نمی تواند از سفارت خود در بغداد 
که بزرگترین ســفارتخانه در جهان محسوب 
می شود، محافظت کند. روزنامه فرامنطقه ای 
رأی الیوم در تحلیلی نوشــت: روز سه شــنبه 
هزاران معترض عراقی حامی حشــد شعبی 
و دیگر معترضان در اعتراض به شــهادت ۲۵ 
عضو گردان های حزب اهلل عراق و زخمی شدن 
ده ها تن دیگر به سفارت آمریکا در منطقه سبز 
بغداد حمله کردند. نکته جالب توجه این است 
که جنگنده های آمریکایــی هیچ گونه حمله 
انتقام جویانه ای به اهدافــی در عمق ایران در 
اعتراض به اسقاط موشــک هواپیمای گلوبال 
هاوک آمریکا کــه حریم هوایی ایــران را بر 
فراز تنگه هرمز در ماه ژوئیــه نقض کرده بود، 
انجام ندادند اما آمریکا حتــی یک لحظه هم 
در فرســتادن جنگنده های خود برای حمله 
به گردان های حزب اهلل عــراق در واکنش به 
کشــته شــدن یک آمریکایی و زخمی شدن 
چند ســرباز دیگر در حمله موشکی به پایگاه 
ِکی-۱ آمریــکا در نزدیکی کرکــوک تردید 
نکرد.دلیل این موضوع کامال ساده بوده و این 
است که دولت دونالد ترامپ دست کم در زمان 
کنونی فقط می خواهــد وارد جنگ نیابتی با 
ایران در خاک عراق شــود تا از انتقام ایران که 
مطمئنا غافلگیرکننــده خواهد بود و احتماالً 
به جنگی گســترده تر تبدیل خواهد شد که 
آمریکا بازنده اصلی آن اســت، اجتناب کند. 
چراکه ساقط کردن موشــکی با این دقت و در 
ارتفاعی غیرقابل پیش بینی موجب وحشــت 
آمریکا شــده اســت. نکته دیگر این است که 
ترامپی که وعــده می دهد با قــدرت نظامی 
از هم پیمانانش دفاع می کنــد به حمالت به 
تأسیســات نفتی آرامکو در بقیــق و خریص 
پاســخی نداد؛ حمالتی که توســط حوثی ها 

انجام و ایران به دست داشتن در آن متهم شد.
فکر نمی کنیم که پاسخ حشــد شعبی به 
این تجــاوز صریح آمریکا تنها بــه اعتراضات 
مقابل سفارت آمریکا ختم شود و بعید نیست 
که حمالت موشکی به نیروهای آمریکایی در 
غرب و شــمال عراق انجام شود؛ نیروهایی که 

تعدادشان به ۵۲۰۰ سرباز می رسد. 

ترامپ با این حمله به پایگاه های گردان های 
حزب اهلل عراق درهای جهنم را به روی نیروها 
و منافع کشورش نه فقط در عراق بلکه در کل 
منطقه خلیج فــارس و کل خاورمیانه باز کرد. 
به نظر می رسد او مردم عراق را نمی شناسد و 
از اداره جنگ توســط گروه های مقاومت این 
کشور خبر ندارد و از شکست های خفت باری 
که دولت باراک اوباما را در پایان سال ۲۰۱۱ به 
خارج کردن نیروهایش برای کاهش خسارت 
مادی و بشری وادار کرد، عبرت نگرفته است. 
عراق امروز دیگر ضعیف نیســت بلکه از نظر 
تسلیحاتی قوی ترین محســوب می شود و به 
عضوی از محور مقاومت تبدیل شــده و دست 
بــاال را در منطقه دارد و بیــش از نیم میلیون 
موشــک در انواع  مختلــف دارد. همانطور که 
ســال ۲۰۱۱ سال شکســت آمریکا و مجبور 
شــدنش به خارج کردن نیروهایــش از عراق 
بود بعید نیســت ســال ۲۰۲۰ سال شکست 
دوم و فرار ۶۰۰۰ ســرباز آمریکایی از عراق و 
سوریه باشد. این در حالیست که علیرغم ترس 
و وحشت آمریکایی ها از آنچه در پشت درهای 
سفارتشــان در بغداد می گذرد، بسیج مردمی 
عراق بعد از اینکه صدها معترض عراقی برای 
دومین روز متوالی به تحصن در اطراف سفارت 
آمریکا در بغداد ادامه دادند، از تحصن کنندگان 
خواست اطراف سفارت آمریکا در بغداد را ترک 
کنند. این سازمان با ارج نهادن موضع فرمانده 
کل نیروهای مسلح، شخصیت های سیاسی، 
دینی و مردمی که تجاوز ددمنشــانه آمریکا 
به نیروهای حشد شــعبی را محکوم کردند، 
از مردم عراق دعوت کرد در مجالس عزاداری 
شهدای حشد شعبی در بغداد و سایر استان ها 

شرکت کنند.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 آنچه در عراق طی دو روز گذشته 
تاکنــون رخ داد، اگرچــه از دیــد 
بسیاری از مفســران و تحلیلگران 
یک واقعــه سیاســی و اجتماعی با 
درون مایه هــای امنیتی اســت؛ اما 
ریشه این تحوالت که حمله هوایی 
آمریکا به کتائب حــز ب اهلل )از زیر 
مجموعه هــای حشدالشــعبی( به 
حســاب می آید، این اجــازه را به ما 
می دهد که وقایع فعلی این کشور را 
یک »تراژدی تلخ« بخوانیم. تراژدی 
که به خوبی نشان می دهد سیاسیون 
عــراق به قــدری درگیــر نزاع ها و 
ســهم خواهی های داخلی هستند 
که نمی توانند در مورد تجاوز نظامی 
ایــاالت متحده به یکــی از نیروها و 
جریان های بومی تاثیرگذار در عرصه 
سیاســی و خصوصاً امنیتی به یک 
جمع بندی کامل، مفیــد و عاقالنه 
برسند. درست است که شروع کننده 
ایــن تنــش نظامــی - سیاســی 
واشــنگتن بوده و در گذشــته هم 
چنین سناریوهایی را از سوی ایاالت 
متحده شاهد بوده ایم، اما واقعیت این 
اســت که مقامات سیاسی بغداد )به 
عنوان هدایت کننده و تشکیل دهنده 
ساختار حاکمیتی، اجرایی و مقنن 

عراق( در موضع گیری های خود به 
گونه ای عمل کردند که یک دوگانگی 
آشــکار را نمایان می کند. به عنوان 
مثال »مقتدی صدر« رئیس ائتالف 
ســائرون )ائتالف اصلی در پارلمان 
عراق که بیشــترین کرســی را در 
اختیار دارد( اخیراً پس از صف کشی 
نیروهای حشدالشــعبی در مقابل 
ســفارت آمریکا واقع در بغداد اعالم 
کرده کــه تحصن کنندگانی که در 
مقابل سفارت آمریکا هستند، با این 
کار خود مطالبه گری مردم عراق که 
در میدان التحریر بغداد حضور دارند 

را بایکوت کردند!
به موازات همین وضعیت، »ایاد 
عــالوی«، رئیس ائتــالف الوطنیه 
عراق روز گذشــته )چهارشــنبه( 
در بیانیــه ای اصــالح توافقنامــه 
حضور نیروهای خارجــی در عراق 
و یا لغو آن و در صــورت نیاز تنظیم 
توافقنامه امنیتی جدید را به شکلی 
که تمامی این نیروها تحت مدیریت 
و فرماندهــی دولت عراق باشــند، 
خواستار شد! اگر به اظهارات عالوی 
به صورت جزئی نگاه کنیم به خوبی 
می بینیم که او همانند گذشته یک 
موضع مشخص اتخاذ نکرده است؛ 
به گونه ای که در ســخنانش کاماًل 
مشخص است ســخن از طرحی به 
میــان آورده که هدفش ابقــا )و نه 
اخراج( نیروهای آمریکایی  اســت و 

حتی اعالم می کنــد که نباید توافق 
نظامی و امنیتی بغداد - واشــنگتن 
از بین بــرود و درنهایــت باید این 
توافق نامــه از نو نوشــته شــده و 
درنهایت بندهای آن اصالح شــود. 
گویــا عــالوی کــه روزی متهم به 
خیانت علیه امنیت ملی عراق بوده و 
ارتباطش با سعودی ها کاماًل مشخص 
و مبین است، نمی داند که نیروهای 
نظامی آمریکا نه تنها ساختار نظامی 
عراق را قبول ندارند بلکه به هیچکس 
جز خودشان وفادار نیستند. همگان 
به یاد دارند کــه آمریکایی ها پس از 
لشگر کشی به عراق در سال ۲۰۰۳، 
تمام تسلیحات سنگین به جا مانده 
از دولت بعث صدام را بــه نفع خود 
ضبــط کردند و چنــدی بعد همان 
تسلیحات را در ازای نفت، به ارتش 
عراق که هنوز رگه های بعثی داشت، 

فروختند.
سناریوی آمریکا برای اعزام 
نیرو به خاورمیانه چیست؟  

اینکه در بغداد چه خبر اســت و 
دقیقاً چه اتفاقی رخ داده و رخ خواهد 
داد، موضوعی اســت که هیچکس 
نمی تواند از آینده آن ســخن بگوید 
و دلیل این ابهام، چیزی نیســت جز 
خط دهی خارجی، گسست سیاسی 
در داخل عــراق و انفعــال و ضدیت 
احزاب و جریانات سیاسی با یکدیگر 
که مجموعاً باعث شد ایاالت متحده بر 

اساس آنچه که از قبل در نظر داشت 
اوضاع را مدیریــت کند. در این میان 
وزارت دفاع آمریکا بامداد چهارشنبه 
)به وقت تهران( اعالم کرد واشنگتن 
در واکنش به حوادث عراق قصد دارد 
۷۵۰ سرباز آمریکایی را در خاورمیانه 
)غرب آسیا( مستقر کند. در این میان 
مارک اســپر، وزیر دفاع آمریکا گفته 
نیروهای ایاالت متحده آماده  استقرار 
در خاورمیانه ظــرف روزهای آینده 
هســتند. در این راستا شبکه خبری 
ای .بی .سی  مدعی شد پنتاگون، بعد از 
حوادث اخیر مقابل سفارت آمریکا در 
بغداد، قصد اعزام نظامیان بیشتر به 
منطقه را دارد. امــا آنچه در این میان 
توجه بســیاری از محافل را به خود 
جلب کرد، انتشار خبر اعزام احتمالی 
۴۰۰۰ نظامی آمریــکا به خاورمیانه 
میانه است که از ســوی فاکس نیوز 

منتشر شد! 

اینکه خبر استقرار ۴۰۰۰ نظامی 
آمریکایــی در خاورمیانه تا چه حد 
صحت دارد موضوعی اســت که نیاز 
به بررســی منحنی هایــی از قبیل 
دکترین سیاسی و امنیتی آمریکا در 
سال ۲۰۲۰ و همچنین اهداف میان 
مدت ایاالت متحده در منطقه دارد 
اما جالب اینجاســت که این خبر از 
سوی رسانه ای )فاکس نیوز( منتشر 
می شود که بیشترین چسبندگی و 
نزدیکی را به محافظه کاران آمریکا و 
خصوصاً دولت فعلی ایاالت متحده به 
مرکزیت ترامپ دارد. بر همین اساس 
دو نظریه در مورد ادعای فاکس نیوز 
مبنی بر اعزام ۴۰۰۰ نظامی آمریکا 
بــه خاورمیانه طی روزهــای آینده 
وجود دارد؛ نخســت اینکه این خبر 
به دلیل نزدیک بــودن فاکس نیوز 
به شــخص ترامپ و تیم او به نوعی 
یک اعالم جنگ با درون مایه حزبی 
اســت که در وهلــه اول می خواهد 
خطای اســتراتژیک خود در حمله 
به حشدالشــعبی را توجیــه کند و 
در وهله دوم )خصوصاً در آســتانه 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰( 
به دموکرات ها و مردم ایاالت متحده 
بفهماند که ترامپ، کماکان به دنبال 
اجرایی کردن وعده های انتخاباتی 
خود اســت که البته این موضوع با 
شــعار وی مبنی بر پایــان دادن به 
جنگ هــای بی نتیجه که توســط 

ترامپ مطرح شده بود،  تضاد دارد. 
 مرزهای عراق و سوریه، 

پروژه جدید آمریکا
مســاله دوم ایــن اســت کــه 
جمهوریخواهــان از طریق فاکس 
نیوز به دنبال پمپاژ ترس و وحشت 
در فضای افــکار عمومی خاورمیانه 
و خصوصاً عراق و ســوریه هستند. 
در ایــن میــان بایــد متوجــه بود 
که پس از شــروع تحصــن مقابل 
ســفارت آمریکا در بغداد، ۱۰۰ نفر 
از کماندوهای نیروی دریایی آمریکا 
در این ســفارتخانه هلی بُرن شدند 
تا از کارمندان و ســاختمان سفارت 
محافظت کنند؛ اما ایــن موضوع را 
باید بــه نوعی مانور قــدرت نظامی 
آمریکا علیه دولت و مــردم عراق و 
پس از آن اعالم هشــدار به متحدان 
منطقه ای بغداد قلمداد کرد. در این 
مسیر چندی پیش شاهد آن بودیم 
که گذرگاه  بوکمــال و القائم در مرز 

مشترک سوریه و عراق پس از 8 سال 
تعطیلی مجدداً راه اندازی شــدند و 
همین موضوع باعث شد اسرائیل و 
آمریکا نسبت به این موضوع واکنش 
تند نشــان دهند؛ چراکه بر اساس 
داده هــای موجــود، آمریکایی ها 
معتقدند که باز شدن این گذرگاه به 
نوعی باعث شده تا مسیر عبور و مرور 
جدید از داخل خاک ایران تا سوریه و 
ساحل دریای مدیترانه ایجاد شود و 
همین موضوع عالوه بر تهدید امنیت 
و ماهیت اســرائیل، باعث اشــراف 
اقتصادی و افزایش نفــوذ ایران در 
منطقه می شود. به همین دلیل است 
که طی ماه های اخیــر آمریکایی ها 
چندین بار نیروهای خــود را از مرز 
عراق و ســوریه عبور دادند و جالب 
اینجاســت که حمله اخیر آمریکا به 
حشدالشعبی دقیقاً در گذرگاه القائم 

اتفاق افتاد.
این روند به خوبی نشان می دهد 
که هــدف آمریکا از ضربــه زدن به 
حشدالشعبی آن هم با انجام عملیات 
هوایی، فقط تالفی کشــته شــدن 
یک پیمانکار این کشــور در پایگاه 
کی-۱ کرکوک نبوده، بلکه واشنگتن 
به دنبال ســوژه ای بوده تــا بتواند 
به رغم آنکــه می گوید از ســوریه و 
مرزهای عراق خارج شــده، مجدداً 
نیروهای خــود را وارد منطقه کند 
که ســناریوهای بعدی آن همچنان 

مشخص نیست. 
اگــر بخواهیم خیلــی راحت تر 
صحبــت کنیــم بایــد بگوییم که 
آمریکایی هــا بــا »خلــق و توزیع 
بحران«، به نوعی جواز ورود نیروهای 
خود به خاورمیانه را برای خودشان 

صادر کرده اند. 

فاکس نیوز مدعی اعزام 4000 نظامی آمریکا به خاورمیانه شد

توزیع بحران یا شو آف درون حزبی ترامپ؟
اینکه در بغداد چه خبر 
است و دقیقاً چه اتفاقی 

رخ داده و رخ خواهد داد، 
موضوعی است که هیچکس 
نمی تواند از آینده آن سخن 

بگوید و دلیل این ابهام، 
چیزی نیست جز خط دهی 
خارجی، گسست سیاسی 

در داخل عراق و انفعال و 
ضدیت احزاب و جریانات 

سیاسی با یکدیگر 

واشنگتن به دنبال سوژه ای 
بود تا بتواند به رغم آنکه 

می گوید از سوریه و 
مرزهای عراق خارج شده، 

مجدداً نیروهای خود را وارد 
منطقه کند که سناریوهای 
بعدی آن همچنان مشخص 

نیست        

مقام های محلی افغانستان روز گذشته )چهارشنبه( اعالم کردند شبه نظامیان طالبان در موج جدیدی از حمالت در 
شمال کشور نیروهای امنیتی افغانستان را هدف قرار داده و دست کم ۲۶ تن را کشته اند. آسوشیتدپرس گزارش داد، طالبان 
فوراً مســئولیت حمالت را به عهده گرفتند. در حال حاضر طالبان نزدیک به نیمی از افغانستان را در کنترل خود داشته 
و تقریباً به صورت روزانه نیروهای امنیتی دولت افغانســتان را به همراه مقام های این 
دولت هدف حمالتش قرار می دهد. به گفته محمد یوسف ایوبی، رییس شورای استان 
قندوز در شمال افغانســتان، در جریان حمله این شبه نظامیان به یک ایست بازرسی 
پلیس واقع در منطقه »دشتی آرچی« این اســتان طی سه شنبه شب، دست کم ۱۰ 
مامور افغان کشته شدند. از سوی دیگر طالبان در استان بلخ نیز در حمله به یک ایست 

بازرسی دیگر پلیس در این استان ۹ افسر پلیس را کشت. 

رئیس جمهوری ترکیه در تماسی تلفنی با سربازان این کشور در یکی از مراکز مرزی اعالم کرد، ترکیه به دنبال اتخاذ اقدامی 
جدید در لیبی و مدیترانه شرقی است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در این 
تماس تلفنی به مناسبت فرا رسیدن سال میالدی جدید گفت: سال ۲۰۱۹ به پایان رسید و در این سال سربازان ما در دریا، زمین و 
هوا قهرمانانه جنگیدند. وی درباره نقش سربازان ترکیه ای مثالی زد و گفت: بهترین مثال 
برای قهرمانی نیروها عملیات نظامی چشمه صلح است که همانطور که همه می دانند در 
این عملیات توانستند عرصه را بر تروریست ها در سوریه تنگ کنند. اردوغان درباره نقش 
جدید نیروهای ترکیه گفت: ما به دنبال اقدامات جدید و متفاوت در لیبی و مدیترانه شرقی 
هستیم. وی ابراز امیدواری کرد که سربازانش در مدیترانه شرقی حماسه های قهرمانانه ای 

مانند بارباروس خلق خواهند کرد. 

اردوغان: گام جدیدی در لیبی اتخاذ خواهیم کرد۲۶ کشته در موج جدید حمالت طالبان به نیروهای امنیتی افغانستان

پیمان تجاری جدید ژاپن و آمریکا که براساس آن ژاپن 
بازار خود را تا حدی که از دامنه پیمان تجاری اقیانوس آرام 
فراتر نرود به روی محصوالت کشاورزی آمریکا خواهد گشود 
از امروز چهارشنبه برابر با نخستین روز سال ۲۰۲۰ اجرایی 
شد. تلویزیون دولتی ان. اچ. کی ژاپن روز گذشته )چهارشنبه( 
گزارش کرد بر اســاس این توافق، تعرفه ژاپن بر گوشت گاو 
آمریکایــی از ۳8.۵ درصد به ۲۶.۶ درصــد کاهش خواهد 
یافت این تعرفه در نهایت به ۹ درصد خواهد رسید. شینزو آبه 
نخست وزیر ژاپن و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق 
کرده اند که واشنگتن از افزایش تعرفه بر خودروهای ژاپنی 
خودداری کند. آبه و ترامپ همچنین برای ادامه مذاکرات بر 
سر تعرفه های خودرو و قطعات خودرو موافقت کرده اند ژاپن 
می خواهد آمریکا این تعرفه ها را به کلی لغو کند. توشیمیتسو 
موتگی وزیر خارجه ژاپن بر اهمیت این توافق که دنباله پیمان 

تجاری اقیانوس آرام و توافق مشارکت اقتصادی ژاپن و اتحادیه 
اروپاست تاکید کرده است. موتگی گفت که این سه توافق در 
مجموع یک منطقه آزاد تجاری ایجاد خواهند کرد که حدود 
۶۰ درصد اقتصاد جهان را در بــر خواهد گرفت. دولت ژاپن 
قصد دارد در گسترش بیش از پیش بلوک های تجارت آزاد 

پیشگام شود.

رهبر کره شــمالی اعالم کرد، جهان بــه زودی با یک 
سالح اســتراتژیک جدید روبه رو خواهد شد. این پیام در 
واپسین روز ضرب االجل پیونگ یانگ به واشنگتن برای 
نرمش در مذاکرات میان دو طرف برای عاری  ساختن شبه 
جزیره کره از تسلیحات هسته ای و موشکی منتشر شده 
است. کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی اعالم کرد که 
کشورش به توسعه برنامه هسته ای خود ادامه خواهد داد. 
براساس گزارش آساهی، او همچنین وعده داد که به زودی 
دستیابی به یک سالح استراتژیک جدید را اعالم کند. کیم 
جونگ اون روز گذشته چهارشنبه )۱ ژانویه( گفت: دنیا در 
آینده نزدیک شاهد آن خواهد بود که کره شمالی به یک 
سالح استراتژیک جدید دست می یابد. رهبر کره شمالی 
همچنین با رد درخواست های گانگستر مانند آمریکا گفت 
که دامنه و عمق قدرت بازدارندگی هسته ای کره شمالی به 

نگرش و نحوه برخورد آمریکا بستگی خواهد داشت. رهبر 
کره شمالی اعالم کرد، دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که این 
کشور آزمایش های نظامی هسته ای خود را از سر نگیرد. 
یورونیوز به نقل از گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، 
کیم جونگ اون این سخنان را روز سه شنبه در کنفرانس 

حزب حاکم »کارگران« کره بیان کرد.

پیمان تجاری جدید ژاپن و آمریکا اجرایی شداون: جهان به زودی با یک سالح استراتژیک جدید روبرو می شود
خبرخبر

جهان


